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Estes termos e condições (os "Termos"), juntamente com a Política de Privacidade, a Política de 
Cookies e os Termos Legais, regem seu acesso e uso de sua Conta de Usuário da John Deere (sua 
"Conta") e quaisquer sites, aplicativos da Web ou aplicativos móveis da John Deere que se vinculam ou 
fazem referência a estes Termos ou que você acessa por meio de sua Conta (coletivamente, os "Sites"). 
Os links para cada uma dessas políticas e termos podem ser encontrados na parte inferior desta página 
da Web.  Alguns sites, aplicativos da Web e aplicativos móveis da John Deere também são regidos por 
termos de licença separados.   

Ao criar ou usar uma Conta, ou acessar ou usar os Sites, você confirma que aceita estes Termos e 
concorda em cumpri-los. Você celebra também um contrato pessoal e juridicamente vinculativo com a 
Deere & Company ("Deere", "nós", "nosso"). Ao usar os Sites, você representa e garante que tem pelo 
menos 18 anos de idade.  Caso você não concorde com estes Termos, não deverá criar ou usar uma 
Conta, nem acessar ou usar os Sites. Recomendamos imprimir uma cópia destes Termos para 
referência futura.   

A. Como criar e usar sua conta 
1. Forneça informações precisas.  Você concorda em nos fornecer informações de contato 

precisas ao criar sua Conta pessoal.  Se as suas informações de contato ou demais informações 
relacionadas à sua Conta forem alteradas posteriormente, você concorda em notificar-nos 
imediatamente e em fornecer informações atualizadas.   

2. Proteja sua Senha.  Você é o único responsável por proteger a senha da sua Conta e outras 
informações de acesso.  Especificamente, você concorda em escolher uma senha forte e segura 
e manter sua senha protegida e confidencial.  Além disso, você entende e concorda que não 
compartilhará sua Conta nem a transferirá para nenhuma outra pessoa.   

3. Uso dos Sites.  Os Sites incluem vários softwares e aplicativos hospedados. Todos os Sites, ou 
partes deles, podem ser modificados ou atualizados periodicamente, a nosso exclusivo critério, 
sem aviso prévio ou responsabilidade, para refletir alterações em nossos produtos, necessidades 
dos clientes e nossas prioridades de negócios e, em relação aos softwares e aplicativos 
hospedados, tais alterações podem estar fora do nosso controle. Podemos também remover 
qualquer conteúdo dos Sites a nosso critério, sem aviso prévio ou responsabilidade. Tentaremos 
notificá-lo com razoável antecedência sobre quaisquer alterações importantes. Se você não 
concordar com uma modificação ou atualização, poderá interromper o uso dos Sites a 

qualquer momento. 
4. Disponibilidade dos Sites. Embora nos esforcemos para disponibilizar os Sites, não 

garantimos que nossos Sites estarão sempre disponíveis ou funcionarão ininterruptamente. 
Podemos suspender, descontinuar ou restringir a disponibilidade de todos os Sites ou de partes 
deles por motivos comerciais ou operacionais. Tentaremos notificá-lo com razoável antecedência 
sobre qualquer suspensão ou descontinuação dos Sites. 

5. Interagindo com os Serviços da John Deere.  Os Sites podem incluir ferramentas que lhe 
permitem acessar recursos e serviços ("Serviços") que nós fornecemos a outras pessoas 
("Serviço ao Cliente").  Por exemplo, seu empregador pode usar nossos serviços do JDLink e 
pode convidar você para acessar as ferramentas do JDLink como funcionário.  Entre você e 
Clientes de Serviços separados, sua Conta pertence a você. Mas, se você usar os Serviços que 
fornecemos a um Cliente de Serviço separado, essa outra pessoa terá o direito de controlar o 
acesso e uso do Serviço e poderá receber ou controlar informações resultantes do seu uso dos 
Serviços.  Por exemplo, se você vincular sua Conta à Organização da John Deere de seu 
empregador (uma "Organização") de forma que você apareça como funcionário ou parceiro 
dessa Organização, as informações resultantes de sua atividade dentro dessa Organização 
serão controladas por seu empregador em vez de por você.   
 



B. Conteúdo de Terceiros.   
1. Os Sites podem conter conteúdo de terceiros ou links para sites ou recursos de terceiros ou, 

conforme mencionado acima, podem permitir comunicações com terceiros. Links para sites ou 
recursos de terceiros são fornecidos apenas para sua informação e não pressupõem a 
aprovação desses sites ou recursos de terceiros pela Deere. A Deere não controla nem endossa 
e não é responsável por qualquer conteúdo, sites, comunicações ou recursos de terceiros, ou 
por qualquer conteúdo, produtos ou serviços relacionados.  Você é o único responsável pelo uso 
de qualquer conteúdo, sites, comunicações ou recursos de terceiros.  Observe que os aplicativos 
e sites de terceiros podem ter seus próprios termos e condições legais, e você pode estar dando 
permissão a outras pessoas para usar suas informações de contato ou outras informações ao 
usar ou interagir com elas.   

2. Você entende que, ao acessar os Sites, poderá ver conteúdo que pode ser impreciso, 
incompleto, atrasado, enganoso, ilegal, ofensivo ou prejudicial.  Não revisamos o conteúdo 
fornecido pelos usuários aos Sites, e as informações e os materiais carregados por usuários dos 
Sites não foram, dessa forma, verificados nem aprovados por nós.  Você concorda que não 
somos responsáveis pelo conteúdo dos outros.  Nem sempre podemos impedir o uso indevido 
por outros Sites, e você concorda que não somos responsáveis por tal uso indevido.  Você é 
responsável por decidir se acessará ou usará qualquer conteúdo, aplicativo ou recurso de 
terceiros que possa estar disponível nos Sites ou por meio deles. As opiniões expressas pelos 
usuários de nossos sites não representam nossas opiniões ou valores. 

 
C. Usos Proibidos.  Sem limitar quaisquer outros termos destes Termos, você concorda que não irá (e 

não permitirá, ajudará, incentivará ou habilitará qualquer pessoa a) usar a sua Conta e/ou os Sites 
para:   
1. infringir estes termos;  
2. compartilhar sua conta de usuário ou suas credenciais, acessar os Sites usando a conta de 

usuário de outra pessoa ou fornecer informações falsas ou enganosas ao estabelecer ou usar 
qualquer conta de usuário da John Deere;  

3. enviar comunicações, promoções ou anúncios não solicitados, ou spam; enviar informações 
alteradas, enganosas ou que identifiquem falsamente a origem, incluindo "spoofing (IP falso)" ou 
"phishing (roubo de identidade)";  

4. modificar, adaptar, apropriar, reproduzir, distribuir, traduzir, criar obras derivadas ou adaptações, 
exibir publicamente, vender, negociar ou de qualquer outra forma explorar os Sites;  

5. acessar a sua Conta ou os Sites por qualquer meio que não seja nossas interfaces publicamente 
compatíveis;  

6. remover ou modificar qualquer aviso de direitos autorais, marcas comerciais ou outros direitos de 
propriedade que apareçam nos Sites ou em qualquer material disponível através dos Sites;  

7. acessar ou visualizar informações sobre outros usuários dos Sites sem autorização;  
8. sondar, investigar ou testar a vulnerabilidade de qualquer sistema ou rede;  
9. reformatar ou estruturar qualquer parte do Site;  
10. realizar qualquer ação que imponha ou possa impor, a nosso próprio critério, uma carga 

exagerada ou desproporcionalmente grande à infraestrutura tecnológica da Deere ou que de 
outra forma crie demandas excessivas de tráfego no Site;  

11. tentar obter acesso não autorizado a qualquer Conta, contas de usuário, sistemas de 
computadores ou redes conectadas à sua Conta ou aos Sites por meio de hacking, extração de 
senha ou qualquer outro meio;  

12. plantar malware ou usar sua Conta ou os Sites para distribuir malware, vírus de computador, 
spyware, worms, defeitos, cavalos de Troia ou outros itens de natureza destrutiva;  

13. usar qualquer dispositivo, software ou rotina que interfira no funcionamento apropriado do Site ou 
que de outra forma tente interferir no funcionamento apropriado do Site;  

14. usar a sua conta ou os Sites para violar a segurança de qualquer rede de computador, quebrar 
senhas ou códigos criptografados de segurança;  

15. perturbar ou interferir com a segurança ou de outra forma causar danos aos Sites;  
16. remover, contornar, desabilitar, danificar ou de outra forma interferir em quaisquer recursos 

relacionados à segurança de sua Conta ou do Site, em recursos que impeçam ou restrinjam o 
uso ou a cópia do Conteúdo do Site ou em recursos que imponham limitações ao uso do Site;  



17. promover ou fazer publicidade de produtos ou serviços;  
18. passar-se por outra pessoa ou empresa, ou apresentar-se enganosamente como associado a 

alguma pessoa física ou jurídica; ou 
19. ameaçar, perseguir, prejudicar, intimidar ou assediar outras pessoas, ou promover ou propagar 

intolerância ou discriminação; violar a lei aplicável de qualquer forma, violar a privacidade de 
outras pessoas ou difamar outras pessoas.  

Caso você use os Serviços, o Site ou sua Conta para qualquer um dos Usos Proibidos, o seu direito de 
usar os Serviços, o Site e sua Conta cessará imediatamente. Quando o uso dos Serviços, Site ou Conta 
para qualquer um dos Usos Proibidos constituir uma ofensa criminal, denunciaremos qualquer violação 
às autoridades relevantes e cooperaremos com essas autoridades divulgando sua identidade a elas, 
quando necessário.   

D. Como Utilizamos seus Dados da Conta 
1. Para dar Suporte à sua Conta.  Você concede à Deere o direito de copiar, modificar, exibir, 

transmitir e, de qualquer outra forma, usar seus Dados da Conta, incluindo especificamente seu 
nome e suas informações de contato, conforme necessário, para manter e dar suporte à sua 
Conta e para permitir o uso dos Sites.  Essa permissão se estende a terceiros contratados pela 
Deere para fornecer os Sites e quaisquer serviços associados.  Você entende e concorda que a 
existência de sua Conta não é confidencial e que a finalidade principal de estabelecer e manter 
sua Conta é que a Deere, os Revendedores da Deere e outras partes possam identificá-lo ou 
encontrá-lo através dos Sites.   

2. Uso pela Deere.  Você reconhece e concorda que a Deere pode usar suas informações de 
contato e quaisquer dados gerados pelo seu uso da sua Conta ("Dados da Conta"), conforme 
disposto nestes Termos e em nossa Declaração de Serviços de Dados e Assinaturas. 
(www.deere.com/trust).  Consulte as Declarações de Privacidade e Dados do seu país para obter 
informações específicas sobre como podemos usar seus Dados da Conta.   

3. Carregando Conteúdo para os nossos Sites. Qualquer conteúdo que você carregar para 
nossos Sites será considerado não confidencial e não proprietário. Você mantém todos os 
direitos de propriedade em seu conteúdo, mas concorda e garante que podemos usar, 
armazenar e copiar esse conteúdo e distribuí-lo e disponibilizá-lo a terceiros, conforme descrito 
nestes Termos. Sujeito a nossas obrigações sob as leis de privacidade aplicáveis, você nos 
concede o direito de divulgar sua identidade a qualquer terceiro que esteja alegando que 
qualquer conteúdo carregado por você para nossos Sites viola os direitos de propriedade 
intelectual ou o direito à privacidade de tal terceiro. Reservamo-nos o direito de remover 
qualquer conteúdo carregado por você para os nossos Sites quando o considerarmos 
difamatório ou quando houver uma reclamação de um terceiro de que tal conteúdo viola os 
direitos de propriedade intelectual de tal terceiro. Você tem a responsabilidade exclusiva de 
proteger e manter backups de seu Conteúdo. 

4. Feedback.  Nós recebemos de bom grado seus comentários.  Ao nos enviar ideias, sugestões, 
documentos ou propostas ("Feedback"), você concorda e garante que (i) seus comentários não 
contêm nenhuma informação pessoal, confidencial ou proprietária, (ii) não temos nenhuma 
obrigação de confidencialidade, expressa ou implícita, com relação ao Feedback, (iii) podemos 
ter algo semelhante ao Feedback já em consideração ou em desenvolvimento, e (iv) podemos 
usar, modificar, publicar, distribuir e sublicenciar o Feedback sem qualquer obrigação ou 
compensação para você ou para terceiros. 

5. Notificações Obrigatórias de Privacidade e Explicação dos Direitos do Sujeito dos Dados.  
Alguns países exigem que enviemos uma notificação de privacidade ou outra declaração 
descrevendo detalhes sobre nossos serviços e os direitos dos clientes sob as leis aplicáveis.  
Nossa notificação de privacidade vinculada (disponível em www.deere.com/trust) atende a esse 
objetivo, mas todos podem lê-la para saber mais sobre como gerenciamos e processamos 
informações de e para os clientes.   
 

E. Isenções e limitações de responsabilidade 
Leia atentamente esta seção, porque ela limita a nossa responsabilidade.  Cada uma das subseções 

http://www.deere.com/trust
http://www.deere.com/trust


abaixo se aplica à extensão máxima permitida pela lei aplicável e sujeita à subseção 10.  Não 
excluímos nem limitamos de nenhuma forma a nossa responsabilidade perante você nos casos em 
que seria ilegal fazer isso.  

1. Embora a Deere se esforce para fornecer um Site funcional e conveniente, sua Conta e os Sites 
são disponibilizados para você "como estão", "com todas as falhas" e "conforme a 
disponibilidade".  Seu uso dos Sites e da Conta é de sua própria responsabilidade e risco. Não 
fazemos nenhuma afirmação ou promessa sobre a qualidade, precisão ou confiabilidade dos 
Sites ou de sua Conta nem da segurança ou proteção, disponibilidade ou tempo de atividade ou 
conteúdo dos Sites ou de sua Conta. Consequentemente, não seremos responsáveis perante 
você (nem a qualquer Cliente do Serviço vinculado ou qualquer outra pessoa que reivindique 
direitos derivados de seus direitos) por quaisquer perdas que não fossem previsíveis às partes 
como resultado de qualquer violação por nós ou por quaisquer perdas relacionadas para 
qualquer um dos seus negócios, como perda de informações ou dados, perda de receita ou 
lucros, ou perda de boa-fé ou reputação, com relação a quaisquer reclamações baseadas em 
contrato, ato ilícito (incluindo, mas não se limitando a, negligência e responsabilidade objetiva), 
em equidade ou de outra forma decorrentes, relacionadas a ou em conexão com os Sites ou a 
Conta. 

2. Não fazemos nenhuma reclamação ou promessa em relação a qualquer usuário do site ou 
terceiros.  Consequentemente, não nos responsabilizamos por qualquer perda ou dano que 
possa surgir de ações desses terceiros, incluindo, por exemplo, se outro usuário usar 
incorretamente o seu conteúdo ou a sua identidade.  O seu uso de conteúdo de terceiros fica a 
seu próprio critério e risco. 

3. Nós nos isentamos expressamente de quaisquer garantias, condições ou termos, expressos ou 
implícitos, ou impostos por lei, incluindo garantias quanto a quaisquer produtos, informações ou 
serviços oferecidos nos Sites, bem como garantias implícitas de comercialização, adequação a 
uma finalidade específica, qualidade e não violação. Nenhuma informação ou conselho oral ou 
por escrito fornecidos a você por algum de nossos representantes criarão uma representação ou 
garantia. 

4. As informações em nossos Sites são apenas para informações gerais, e como as informações 
fornecidas em nossos Serviços não são adaptadas à sua Organização e aos seus Usuários, não 

se pretende que sejam utilizadas para esses fins. Você deverá obter aconselhamento 
especializado independente antes de tomar ou abster-se de tomar qualquer medida com base 
nas informações fornecidas nos Sites. Embora façamos esforços razoáveis para atualizar as 
informações em nossos Sites, não fazemos representações nem garantias, expressas ou 
implícitas, de que o conteúdo de nossos Sites seja preciso, completo ou atualizado.  

5. Não garantimos que os Sites estarão seguros ou livres de erros ou vírus. Você é responsável por 
configurar sua tecnologia de informação para acessar nossos Sites e deve usar seu próprio 
software de proteção contra vírus. 

6. Se o conteúdo digital defeituoso que fornecemos prejudicar um dispositivo ou conteúdo digital 
que pertença a você e isso for causado por falha nossa em usar os cuidados e as habilidades 
razoáveis, repararemos o dano ou pagaremos uma indenização. No entanto, não seremos 
responsáveis por danos causados por sua falha em cumprir com os manuais do operador ou 
com as instruções de manutenção que possam ser emitidas por nós de tempos em tempos.   

7. Seu único e exclusivo direito e recurso em caso de insatisfação com a sua Conta, os Sites, os 
serviços relacionados ou qualquer outra queixa será o seu término e descontinuação do acesso 
ou uso do Site e da Conta. 



8. Nossa responsabilidade agregada máxima com você por perdas ou danos que possa vir a sofrer 
em conexão com sua Conta, os Sites ou estes Termos está limitada a US$ 100 ou o equivalente 
em sua moeda local. 

9. Não obstante qualquer outro termo destes Termos, nada nestes Termos exclui ou limita nossa 
responsabilidade por (i) morte ou danos pessoais causados por nossa negligência; (ii) fraude ou 
deturpação fraudulenta; ou (iii) qualquer outra responsabilidade que não possa ser excluída ou 
limitada como uma questão legal aplicável. 

10. Não obstante qualquer outro termo nestes Termos, se qualquer garantia, condição, 
representação ou termo estiver implícito ou for imposto por qualquer lei aplicável e não puder ser 
excluído (uma "Disposição Não Excludente"), e nós pudermos limitar sua resolução para uma 
violação da disposição não excludente, então nossa responsabilidade pela violação da provisão 
não excludente é limitada exclusivamente (na medida em que as leis aplicáveis não proíbam), a 
nosso critério: (i) no caso de bens, a pronta substituição dos bens ou fornecimento de bens 
equivalentes, ou o custo de substituir os bens ou adquirir bens equivalentes; e (b) no caso de 
serviços, o fornecimento dos serviços novamente, ou o pagamento do custo de ter os serviços 
novamente fornecidos. 

11. Para residentes da Nova Zelândia: se, para os fins da seção 43 da Lei de Garantias ao 
Consumidor de 1993 da Nova Zelândia, você estiver adquirindo produtos e serviços sob estes 
Termos "no comércio", você concorda que a Lei de Garantias do Consumidor de 1993 não se 
aplica ao fornecimento da Deere de bens e serviços para você sob estes Termos.  Sem limitar 
qualquer outra coisa nestes Termos, você concorda que quaisquer termos ou garantias implícitos 
sob a Lei de Contrato e Lei Comercial de 2017 não se aplicam.  Esta cláusula está sujeita à 
cláusula E.9. 

F. Rescisão 
1. Você pode rescindir estes Termos a qualquer momento encerrando sua conta, descontinuando 

seu uso dos Sites e apresentando à Deere uma notificação de rescisão.  O aviso deve ser 
entregue para nós no endereço indicado para o seu país de residência na tabela abaixo destes 
termos: 

2. Reservamo-nos o direito de suspender ou encerrar estes Termos, sua Conta ou seu acesso aos 
Sites a qualquer momento, desde que avisemos com razoável antecedência.  Se você usar os 
Sites para qualquer um dos Usos Proibidos ou violar estes Termos, seu direito de usar os Sites 
cessará imediatamente e poderemos suspender ou encerrar sua Conta e seu acesso aos Sites 
sem aviso prévio. 

3. No caso de rescisão, seja por você ou por nós, as disposições destes Termos sob o título 
"Isenções e Limitações de Responsabilidade" e quaisquer outros termos que se destinem a 
sobreviver à rescisão continuarão em pleno vigor e efeito.  Até o limite máximo permitido pela lei 
aplicável, a Deere não será responsável por qualquer perda ou dano a qualquer um dos seus 
Dados da Conta após a rescisão destes Termos.   

4. Na rescisão, as informações pessoais associadas à sua Conta serão excluídas, destruídas, 
devolvidas a você ou eliminadas, a menos que haja uma justificativa legal para a retenção de tais 
informações pessoais.  
 

G. Termos Gerais 
1. Salvo disposição em contrário na Seção A.5, estes Termos contêm o contrato integral entre você 

e nós em relação ao assunto em questão e substituem qualquer acordo anterior entre você e nós 
sobre tal assunto. As partes reconhecem que nenhuma confiança é depositada em qualquer 
representação feita, mas não expressamente contida, nestes Termos.  

2. Qualquer falha por parte da Deere em exercer ou executar qualquer direito ou disposição destes 
Termos não constitui uma renúncia de tal direito ou disposição.  Qualquer falha por parte da 
Deere em exercer qualquer direito previsto aqui não deverá ser considerada como renúncia de 
nenhum outro direito nos termos destes Termos.  Todas as renúncias devem ser por escrito e 
assinadas pela Deere para serem efetivas.  



3. Se qualquer provisão destes Termos for considerada total ou parcialmente inexequível ou 
inválida, essa provisão deverá ser limitada ou eliminada na mínima extensão necessária para 
que estes Termos permaneçam em pleno vigor e efeito e sejam exequíveis.    

4. Estes Termos não podem ser cedidos, transferidos ou sublicenciados por você, exceto com o 
consentimento prévio por escrito da Deere, mas podem ser cedidos ou transferidos por nós sem 
restrições, desde que tal atribuição ou transferência não afete ou reduza substancialmente seus 
direitos sob os Termos. Qualquer cessão que se tentar fazer em descumprimento destes Termos 
será nula.  

5. A Deere e você são prestadores de serviços independentes e não agentes ou parceiros legais, 
nem estão envolvidos em nenhuma relação empregatícia.    

6. Os títulos das seções destes Termos são apenas para conveniência e não possuem nenhum 
efeito jurídico ou contratual.  

7. A Deere não será responsável por qualquer atraso, interrupção ou falha no cumprimento de suas 
obrigações, se causados por atos de Deus, guerra (declarada ou não declarada), incêndio, 
inundação, tempestade, deslizamento, terremoto, falta de energia, incapacidade de obter 
equipamentos, suprimentos ou outros recursos não causados por falta de pagamento, litígios 
trabalhistas ou outro evento similar além do controle da Deere que possa impedir ou atrasar tal 
desempenho. Se qualquer ato ou evento ocorrer ou tiver probabilidade de ocorrer, a Deere 
envidará esforços razoáveis para notificá-lo e envidará os esforços razoáveis para eliminar ou 
remediar o evento. 

8. Na medida do permitido, estes Termos e todos os litígios (inclusive em relação a quaisquer 
litígios e obrigações não contratuais) direta ou indiretamente decorrentes de ou relacionados aos 
Termos, serão regidos e interpretados de acordo com as leis de Illinois, EUA.  

9. Na medida do permitido, no caso improvável de você e a Deere terem um litígio (incluindo 
quaisquer litígios e obrigações não contratuais) relacionado a estes Termos, você e a Deere 
concordam em se submeter à jurisdição exclusiva dos tribunais estaduais e federais localizados 
dentro de Rock County, Illinois, EUA.   

10. As subsidiárias integrais da Deere são beneficiárias sob estes Termos com direitos para aplicar 
estes Termos.  Exceto se de outra forma expressamente estabelecido nestes Termos, uma 
pessoa que não é uma parte destes Termos não tem direito sob estes Termos nem pode aplicar 
quaisquer disposições destes termos, incluindo nos termos da  

a. subparte 1 da parte 2 - Contrato de Privacidade do Contrato de Direito Neozelandês e 
Lei de Direito Comercial de 2017; e 

b. a Lei dos Contratos do Reino Unido (Direitos de Terceiros) de 1999. 
11. Podemos modificar estes Termos de tempos em tempos, conforme considerarmos necessário.  

Quando alterações forem feitas, enviaremos aviso sobre essas alterações, disponibilizando a 
versão revisada nos Sites, e indicaremos a data em que as revisões foram feitas pela última vez.  
Também enviaremos aviso sobre essas alterações via e-mail entregue no endereço de e-mail 
fornecido para sua conta.  Você deve voltar a estes Termos regularmente, uma vez que as 
versões revisadas serão vinculadas a você, caso continue a utilizar o Site.  Qualquer modificação 
entrará em vigor a partir da data em que publicarmos os novos Termos.  Você entende e 
concorda que seu acesso contínuo à sua Conta ou o uso de sua Conta ou dos Sites 
depois de qualquer modificação destes Termos ser postada nos Sites indica a sua 
aceitação dos Termos modificados.  Também podemos escolher, a nosso exclusivo critério, 
notificá-lo diretamente sobre determinadas modificações nestes Termos e podemos solicitar sua 
concordância direta com os Termos modificados antes de continuar a usar ou acessar sua Conta 
ou os Sites.  Se você não concordar com quaisquer Termos modificados, deverá parar 
imediatamente de usar sua Conta e os Sites, e poderemos suspender ou encerrar sua conta.   

12. Até o limite permitido por lei, você é responsável pelo pagamento de quaisquer impostos ou taxas 
regulatórias associados ao seu uso de sua Conta ou dos Sites.   
 

H. Informações sobre nós e como entrar em contato conosco 
É possível entrar em contato conosco conforme indicado em nossa Notificação de Privacidade, ou 
conforme indicado na tabela abaixo para o seu país de residência. 



Se você reside em: Informações de contato:   

Estados Unidos da América, 
Porto Rico, Indonésia, Malásia, 
México, República da África do 
Sul ou qualquer país não 
listado abaixo 

John Deere Special Technologies Inc.   

Attn: Privacy Manager 

Center for Global Business Conduct 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Canadá John Deere Canada ULC 

Attn: Chief Privacy Officer 

295 Hunter Road  

P.O. Box 1000  

Grimsby, ON L3M 4H5  

1-905-945-9281 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Austrália e Nova Zelândia John Deere Limited (Australia) 

Attn: Complete Goods Manager 1660170 

Magnesium Drive 

Crestmead, Queensland 4132 

Austrália: 1800-800-981 

Nova Zelândia: 0800-303-100 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Argentina Industrias John Deere Argentina, S.A. 

Attn: Privacy Manager 

John Orsetti 481 (S2152CFA) 

Grenadier Baigorria 

Provincia de Santa Fe, Argentina 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Bolívia, Brasil, Colômbia, 
Paraguai, Rússia, 

John Deere Shared Services  

Attn: Privacy Manager 

Center for Global Business Conduct 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Outros países norte-
americanos ou sul-americanos 

Industrias John Deere, México 

Attn: Privacy Manager 

Blvd. Diaz Ordaz, Número 500 

Colonia La Leona, Código Postal 66210 

San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, México 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

 


